KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ PARLAMENTER ASAMBLESİ

Döküman No.: GA17/REC53/01/tr
KEİPA GENEL KURULU’NUN ONYEDİNCİ OTURUMU

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Kamu Televizyon
Kurumları Arasındaki İşbirliğine İlişkin
53/2001* sayılı TAVSİYE KARARI
1. Parlamenter Asamble:
i. 16. Genel Kurul tarafından kabul edilen ve KEİ Üye Devletlerinin Kamu
Televizyon Kurumları düzeyinde sağlam bir işbirliği çerçevesi oluşturulmasına
zemin hazırlanması noktasında Parlamenterler Asamble’nin güçlü kararlılığını
ortaya koyan Karadeniz Bölgesinde İşbirliğinin Geliştirilmesinde Kitle İletişim
Araçlarının Rolüne ilişkin 47/2000 sayılı Tavsiye Kararı’na bağlılığını yeniden
ifade etmekte,
ii. Romanya KEİPA Delegasyonu’nun önerisi üzerine Parlamenter Asamble
tarafından başlatılan girişimin önemini vurgulayan ve Karadeniz Ekonomik
İşbirliği Teşkilatı ve Parlamenter Asamblesi'nin ilke ve hedeflerinin
desteklenmesinde kitle iletişim araçlarının katkısını arttırma amacı
doğrultusunda KEİPA'nın çok taraflı Karadeniz işbirliği sürecinin önemli bir
boyutu olarak Kamu Televizyon Kurumları arasında işbirliğini kolaylaştırma
potansiyelini gösteren Birinci Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye
Devletleri Kamu Yayın Kurumları Toplantısında Bükreş Deklarasyonu’nun
kabul edilmesini memnuniyetle karşılamakta;
iii. Kamu Televizyon Kurumları arasında pragmatik işbirliği umutlarını yeşerten
Bükreş Deklarasyonu'nun ve özellikle de vatandaşların en önemli siyasi,
ekonomik, sosyal ve kültürel olaylar ve ayrıca KEİ, Parlamenter Asamblesi ve
diğer ilgili organlarının KEİ Bölgesi’nin özgür ve bölünmemiş bir Avrupa'nın
parçası olarak ekonomik entegrasyonunu hızlandırma çabaları hakkında
güvenilir ve kapsamlı bilgilere erişimini kolaylaştıran bölge ülkeleri hakkında
programlar ve belgeseller üretme kararlarının önemini vurgulamakta; ve
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iv.

Kamu Televizyon Kurumları düzeyinde kurumsal bir işbirliği çerçevesi
oluşturulması kararının, Kamu Televizyon Kurumlarının 4. KEİ Üye
Devletleri Bakanlar Konseyi tarafından kabul edilen KEİ’nin Geleceğe Dair
Ekonomik Gündemi'nin gerçekleştirilmesindeki rollerinin önemli katkı
sunamalarını sağlayacak şekilde güçlendirilmesini mümkün kılacak parçalı
bir mekanizma geliştirilmesinin temelini oluşturduğunu belirtmektedir.

2. Yukarıdaki hususlar muvacehesinde, Parlamenter Asamble KEİ Üye Devletlerinin
Parlamentolarına ve Hükümetlerine:
i.
Bükreş Deklarasyonu'nun imzacıları olan Kamu Televizyon Kurumlarının,
Üye Ülkelerde yaşanan gelişmelerin ve yanı sıra KEİ, KEİPA ve diğer ilgili
organların faaliyetleri hakkında kamuoyunun bilinçlendirilmesini ve
ülkelerimizin halklarının KEİ Teşkilatı’nın hedeflerini daha iyi anlamaları ve
desteklemeleri için gerekli arka planın oluşturulmasını amaçlayan çok taraflı
işbirliği projelerinin daha kapsamlı bir şekilde ele alınmasını kolaylaştıran
somut bir mekanizmanın devreye sokulması noktasında üstlendikleri çabalara
tam destek vermeleri; ve
ii.
ulusal düzeyde Kamu Televizyon Kurumlarının rolünün artırılmasını güvence
altına alan ve aynı zamanda KEİ Teşkilatı ve Parlamenter Asamblesi’nin ana
hedefleri ve projeleri hakkında ortak bir belgesel film hazırlanması ve
halklarımızın Karadeniz Bölgesini ve bir bütün olarak dünyayı daha iyi
tanımalarında büyük bir adım teşkil edecek bir KEİ TV kanalının kurulması
yoluyla söz konusu Kamu Televizyon Kurumlarının Karadeniz Bölgesindeki
işbirliklerini kolaylaştıran mevzuatı yürürlüğe koymaları ve/veya
güncellemeleri yönünde tavsiyelerde bulunmaktadır.
3. Asamble, işbu Tavsiye Kararını göz önünde bulundurmaları yönünde KEİ
Dışişleri Bakanları Konseyi'ne çağrıda bulunmaktadır.

